BMW 5-serie 520i High Executive M Sport super mooi!
(6-SNR-85)
Bouwjaar
Km. stand
Brandstof
Carrosserie
Kleur
Gewicht
Motor
Transmissie
APK
Wegenbelasting
1e eigenaar
Anti Blokkeer Systeem
bestuurdersairbag
Bluetooth telefoonvoorbereiding
Cruise control
Electronic climate controle
elektronische remkrachtverdeling
Lederen bekleding
M Aerodynamica
Park Distance Control
Sportonderstel
start/stop systeem
Trekhaak
onderhoudsboekjes aanwezig

Alarm
audio-navigatie full map
binnen/buitensp. aut. dimmend
Buitenspiegels elektronisch verstelbaar
dealer onderhouden
Elektrische ramen voor
hoofd airbag(s) achter
lederen stuurwiel
Mistlampen voor
passagiersairbag
Sportstoelen
Stuurbekrachtiging
voorstoelen verwarmd
dealer onderhouden

Prijs € 21.950,-

2013-11
139.500 km
Benzine (6.4)
Sedan (4 deurs)
Grijs
1.585 kg
4 cyl. 2.0 (135kW / 185pk)
Automaat
Ja (09-11-2019)
€ 224,00 - € 252,00 / € 896,00 - € 10
aluminium interieur afwerking
bandenspanningscontrolesysteem
bi-xenon koplampen
(+koplampreiniging)
centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
dimlichten automatisch
Elektronisch Stabiliteits Programma
hoofd airbag(s) voor
Lichtmetalen velgen
onderhoudsboekjes aanwezig
Regensensor
sportstuur
stuurwiel multifunctioneel
zij airbag(s) voor
1e eigenaar

incl. BTW

bijzonderheden: Een Duitse auto biedt altijd iets meer: betere rijeigenschappen, meer comfort, meer
bouwkwaliteit. De aandrijving van deze BMW wordt verzorgd door een viercilinder motor en een
automatische transmissie. De lederen bekleding benadrukt de luxe uitstraling van deze auto. De
stoelverwarming maakt het interieur snel behaaglijk op koude dagen. In het donker zorgt de
xenonverlichting voor een goed zicht op de weg. Natuurlijk behoren sportonderstel, elektrisch
bedienbare ramen voor en elektrisch verstelbare buitenspiegels ook tot de uitrusting van deze complete
auto., Met een druk op de knop verandert u het volume of het zenderstation met de audiobediening op
het stuurwiel. Selecteer uw reisbestemming en het navigatiesysteem brengt u snel waar u moet zijn.
Dankzij electronic climate control is het interieur behaaglijk warm of verfrissend koel. In deze BMW kunt
u zich concentreren op het verkeer, terwijl de auto de omgeving voor u in de gaten houdt. Een
automatisch inschakelbare verlichting zorgt dat de verlichting aangaat als het donkerder wordt - in
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tunnels bijvoorbeeld - en de regensensor schakelt de ruitenwissers in als het nodig is. U hoeft er niets
aan te doen. Eenmaal op de plaats van bestemming helpen de parkeersensoren u om veilig in te
parkeren. Met cruise control rijdt u rustiger en meer ontspannen, en bovendien zuiniger. De uitrusting
van deze auto is met sportstuurwiel en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening behoorlijk
compleet., De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze BMW 5-serie samen. Het
bandenspanningscontrolesysteem waakt over de hoeveelheid lucht in de banden. Bij drukverlies in een
band krijgt u automatisch een waarschuwing., Nieuwsgierig geworden? Neem snel contact op om een
afspraak te maken. Deze prijs is op basis van een meeneemprijs u kunt natuurlijk gebruik maken van
een van onze servicepakketten. Servicepakket Basis €295,- Hiervoor krijgt u Nieuwe APK,
Tenaamstelling auto, Eventuele vrijwaring inruilauto, Vloeistoffen controle, wassen uitzuigen auto, 10
liter brandstof, Servicepakket Plus €595,- Hiervoor krijgt u Nieuwe APK, Tenaamstelling auto, Eventuele
vrijwaring inruilauto, Onderhoudsbeurt volgens fabrieksspecificaties, Poetsen en polijsten van de
complete auto, 10 liter brandstof, Nationale, 3 maanden garantie op motor en versnellingsbak.
Servicepakket Premium €995,- Hiervoor krijgt u Nieuwe Apk, Tenaamstelling auto, Eventuele vrijwaring
inruilauto, Onderhoudsbeurt volgens fabrieksspecificaties , Poetsen en polijsten van de complete auto,
15 liter brandstof, 6 maanden garantie. Voor meer informatie over onze servicepakketten kunt u terecht
op onze website of u kunt contact met ons opnemen.

